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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

 FIGYELMEZTETÉS! Ezt a terméket úgy tervezték, hogy maximálisan biztonságos használatot 
garantáljon. Ennek ellenére használata során bizonyos óvintézkedéseket kell betartani. Az 
első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás 
céljából. 

 A biztonságos és megfelelő használat a tulajdonos felelőssége. Tájékoztassa az összes többi 

felhasználót a helyes használatról. 

 Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen használja. Ne végezzen semmilyen helytelen 

módosítást a gépen. 

 Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a 

készülék közelében. 

 Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, anyát és alkatrészt, hogy jól vannak e 

meghúzva. Húzza meg őket újra, ha szükséges. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gépen 

nincs-e sérülés vagy kopás. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket. Az összes sérült 

vagy kopott alkatrészt azonnal cserélje ki. 

 Csak sima, tiszta és szilárd felületre helyezze a gépet és biztosítson körülbelül 0,6 m szabad 

helyet a gép körül. Helyezzen egy szőnyeget a készülék alá, hogy megvédje a padlót. 

 Beltéri használatra alkalmas, óvja a nedvességtől és a portól. Gondoskodjon megfelelő 

szellőzésről. Soha ne sportoljon levegőtlen, nem jól szellőztetett helyen. 

 Távolítson el minden hegyes tárgyat a gép közeléből. 

 Mindig viseljen megfelelő ruhát és sportcipőt. Kerülje a túl laza ruhát, amely beleakadhat a 

gépbe. 

 A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a kezét a mozgó alkatrészektől. Egyik állítható 

résznek sem szabad akadályoznia a felhasználó mozgását. 

 Ügyeljen az edzés sebességének ésszerű betartására. 

 Ha azt tapasztalja, hogy rendellenesen működik a gép, hagyja abba a használatát. 

 Csak egy ember használhatja egyszerre. 

 A gép esetleges elmozdításakor kérje másik felnőtt személy segítségét. 

 Bármely edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ez különösen akkor 

szükséges, ha elmúlt 35 éves vagy ha vannak egészségügyi problémái. Ha szédül vagy 

rosszul érzi magát, azonnal állítsa le a gépet. Ne használja, ha egészségügyi problémái 

vannak, vagy ha rendszeres orvosi ellátást igényel. 

 Kerülje a gép használatát az alábbi esetekben: lábfájdalom, derékfájdalom, sérült nyak, derék, 

láb, izületi gyulladás, reuma, köszvény, csontritkulás, szívproblémák, rossz vérkeringés, 

magas vérnyomás, légzési nehézségek, thrombusz, cukorbetegség, bőrirritáció, hyperpyrexia, 

csontproblémák, terhesség esetén. 

 Terhelhetőség: 150 kg 

 FIGYELEM! A pulzusérzékelő nem orvosi pontosságú. Ha rosszul érzi magát azonnal hagyja 

abba az edzést és keresse fel háziorvosát. A túlzásba vitt edzés sérüléshez vagy halálhoz 

vezethet. 

 Kategória: HC otthoninhasználatra (EN957 szabvány) 
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TERMÉKLEíRÁS 

1. Markolat

2. Számítógép

3. Pulzusérzékelő

4. Kulacstartó

5. Főváz

6. Középső oszlop

7. Szállítókerekek

8. Elülső stabilizáló

9. Pedálok

10. Hátsó stabilizáló

TECHNIKAI ADATOK 

Méretek 1660 x 720 x 1580 mm 

Maximális terhelhetőség 150 kg 

Sebesség arány 10.3 

Lendkerék Két-irány, Φ280/9 kg 

Ellenállás 1 – 32 
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ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK 
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Sz. Elnevezés Specifikáció Db. 

26 Imbuszcsavar M10×70×20 4 

27 Rugós alátét Φ10 8 

28   Íves alátét Φ10 6 

29 Imbuszcsavar M8×20 4 

31 Lapos alátét Φ8.5×Φ20×t1.5 4 

32   Záró anya M10 2 

33 Csavar M4×16 2 

34 Imbuszcsavar M4×10 16 

35 Imbuszcsavar Φ10×45×M6×20 2 

36 Lapos alátét Φ6 2 

37 Imbuszcsavar M6×15 2 

38   Csavar ST416 2 

39 Imbuszcsavar M10x20 4 

101   Csavar ST4×12 4 

102 Imbuszcsavar M10x55x20 2 

103 Íves csavar alátét Φ17 2 

107 Ívelt alátét Φ10,5×R100×t2,0 6 

Csavarkulcs t4,0x38x145 1 

  Imbuszkulcs 5x40x100 1 

Imbuszkulcs 6x40x120 1 



ÖSSZESZERELÉS 

1. LÉPÉS

Rögzítse az elülső stabilizátort (2) a fő kerethez (1) íves alátéttel (28), rugós alátéttel (27) és imbuszcsavarral 

(26). 

2. LÉPÉS

Csatlakoztassa a hátsó stabilizátort (3) a fő kerethez (1) íves alátéttel (28), rugós alátéttel (27) és 

imbuszcsavarral (26). 



3. LÉPÉS
Csatlakoztassa a motorkommunikációs kábelt (11) és az oszlopkommunikációs kábelt (12). 
Rögzítse a középső oszlopot (4) a főkerethez (1) íves alátéttel (28), rugós alátéttel (27), imbuszcsavarral 
(39), íves alátéttel (107), rugós alátéttel (29), imbuszcsavarral (39), imbuszcsavarral (102), íves alátéttel 
(107) és anyával (32). 

FIGYELMEZTETÉS: A kommunikációs vezeték csatlakoztatása után a kábeleket az oszlopba kell helyezni, 
hogy megakadályozza a kábelek megsérülését. A csavarok meghúzásakor először tegyen be minden 
csatlakozó anyagot, például csavarokat, alátétet és anyákat, majd húzza meg őket. 



4. LÉPÉS

Kenje meg a fogantyúkat (25) és az alátéteket (103). Ezután rögzítse az L és R fogantyúkat (5 és 6) a bal és a 

jobb tengelyhez (25). Rögzítse alátéttel (31) és imbuszcsavarral (29).  

Rögzítse a sapkákat (17 és 16) a fogantyúkhoz (5 és 6) a csavarokkal (34). 

5. LÉPÉS

Kenje be a főváz tengelyeit (1), majd rögzítse a pedál tartót (7) az alátét (31) és az imbuszkulcs (29) 

segítségével. 

Rögzítse a pedál tartót (7) a fogantyúhoz (5) az üreges csavarral (35), alátéttel (36) és 

imbuszcsavarral (34). Rögzítse a pedálsapkákat (18/19) a csavarokkal (38).  

Ismételje meg a második pedáltartónál (8) is a lépéseket. 
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6. LÉPÉS

Rögzítse a markolatokat (9). Vezesse keresztül a kábeleket (13) a középső oszlopon (4). Rögzítse a 

kézi csavart (41) a fogantyú burkolatához (40). Még ne húzza meg. 

Rögzítse a kulacstartót (24) a középső oszlophoz (4) csavarral (33). 

7. LÉPÉS

Csatlakoztassa a számítógép kommunikációs kábeleit (12) a számítógép hátuljához. Csatlakoztassa a 

pulzusérzékelő kábeleket (13) a számítógéphez (14). 

Rögzítse a tartót (10) a középső oszlophoz (4) csavarral (100). 
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8. LÉPÉS

Rögzítse a kormány sapkákat (22 és 23) a középső oszlophoz (4) a csavarokkal (34). 

Rögzítse a kormányrúd elülső burkolatát (40) csavarokkal (101). 

Állítsa be a kormány magasságát a kézi csavarral. 

9. LÉPÉS

Csatlakoztassa az AC adaptert 
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SZÁMíTÓGÉP 

GOMBOK 

START/STOP Start / stop program 

RESET Ha egy programot szüneteltet, vagy értékeket állít be, visszatér a menübe 

Tartsa  2  másodpercig  lenyomva,  a  számítógép  újraindul,  és  elkezdi  a 

felhasználói beállításokat 

UP (+) Érték növelése 

MODE/ENTER Erősítse meg a beállításokat, írja be a beállításokat 

DOWN (-) Érték csökkentése 

RECOVERY RECOVERY test indítása 

BODY FAT BODY FAT test indítása 

KIJELZŐ 

TIME Kijelző: 0:00 – 99:59, Beállítás: 0:00 – 99:00 

DISTANCE Kijelző: 0:00 – 99,99, Beállítás: 0:00 – 99,90 

CALORIES Kijelző: 0:00 – 9999 Cal, Beállítás: 0:00 – 9990 Cal 

PULSE Kijelző: P-30 - 230, Beállítás: 0-30 - 230 

WATT Kijelző: 0:00 – 999, Beállítás: 10-350 

SPEED Kijelző: 0,0 – 99,9 km/h 

RPM Kijelző: 0,0 – 999 

BEKAPCSOLÁS UTÁN 

A számítógép bekapcsolásakor a kijelző az összes adatot megjeleníti, és hangjelzés hallható (1. kép). 

Ezután válassza ki a felhasználót (2. ábra), és állítsa be az AGE, GENDER, HEIGHT, WEIGHT 

adatokat. 4 perc elteltével pedálozás vagy jel bevitel nélkül a számítógép készenléti üzemmódba vált. 
Bármely gomb megnyomásával a számítógép készenléti módból válthat. 

1.ábra 2. ábra

SZEMÉLYES ADATOK BEÁLLíTÁSA 

Válassza ki az U1 - U4 felhasználót és erősítse meg az ENTER billentyűvel. Az UP(+) / DOWN (-) 

gombokkal állítsa be a SEX (nem), AGE(kor) (3. ábra), HEIGHT(magasság), WEIGHT(súly) adatokat, 

majd nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez. A felhasználó beállítása után a főmenü 

jelenik meg (4. kép). Itt a felhasználó elindíthatja az edzést a START / STOP gombbal. 
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3. ábra 4. ábra

PROGRAMOK 

A MANUAL villog a főmenüben. Válassza ki a programot az UP(+) / DOWN (-) gombokkal, majd 
erősítse meg az ENTER gombbal. A programok sorrendje: MANUAL - PROGRAM - USER 
PROGRAM - H.R.C – WATT 

MANUAL MODE 

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a programot, válassza a MANUAL menüpontot (4. ábra), 

majd nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez. 

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be a TIME, DISTANCE, CALORIE, PULSE értéket majd 

nyomja az ENTER gombot. 

A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot. A program alatt a felhasználó az 

UP(+) / DOWN (-) gombokkal állíthatja be a terhelést 1-től 16-ig. 

A program szüneteltetéséhez nyomja meg a START / STOP gombot. Nyomja meg a RESET gombot a 

főmenübe való visszatéréshez. 

PROGRAM MODE (ELŐREBEÁLLÍTOTT PROGRAMOK) 

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a programot, válassza a PROGRAM (5. kép) menüpontot 

és nyomja meg az ENTER gombot. 

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a P01 - P12 programot, a profilok sorrendben jelennek 

meg. 

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be a TIME értéket. 

A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot. A program alatt a felhasználó az 

UP(+) / DOWN (-) gombokkal állíthatja be a terhelést 1-től 16-ig. 

A program szüneteltetéséhez nyomja meg a START / STOP gombot. Nyomja meg a RESET gombot a 

főmenübe való visszatéréshez. 

5. ábra 6.ábra

USER PROGRAM MODE 

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a programot, válassza a USER PROGRAM-ot (6. ábra), 

majd nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez. 
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A UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be az egyes edzési szegmensek terhelését 1-től 16-ig. Erősítse 
meg az ENTER gombbal. Összesen 20 szegmens van. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER gombot a befejezéshez és a kilépéshez. 

Az UP (+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be a TIME funkciót. 

A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot. A program alatt a felhasználó az UP 

(+) / DOWN (-) gombokkal állíthatja be a terhelést 1-16-ig. 

A program szüneteltetéséhez nyomja meg a START / STOP gombot. Nyomja meg a RESET gombot a 

főmenübe való visszatéréshez. 

H.R.C PROGRAM 

Az UP (+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a H.R.C programot (7. kép), majd nyomja meg az 

ENTER-t a megerősítéshez. 

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a H.R.C 55 (8. kép), a H.R.C 75, a H.R.C 90 vagy a TAG 

(egyedi cél, eredeti érték: 10., 9. kép) elemet, majd nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez. 

A H.R.C 55, H.R.C 75, H.R.C 90 kiválasztásakor a számítógép megjeleníti a célkor pulzusszámot. Az 

UP(+) / DOWN (-) és az ENTER gombokkal állítsa be az időt. 

Ha a TAG H.R lehetőséget választja, az alapértelmezett érték, 100 villog a kijelzőn (9. kép). Az UP(+) 

/ DOWN (-) gombokkal állítsa be az értéket a 30–230 között. Erősítse meg az ENTER gombbal. Az 
UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be az időt. 

A program szüneteltetéséhez nyomja meg a START / STOP gombot. Nyomja meg a RESET gombot a 

főmenübe való visszatéréshez. 

7.ábra 8. ábra

9.ábra

WATT PROGRAM 

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal válassza ki a WATT programot(10. kép) és nyomja meg az ENTER 

gombot. 

Az UP (+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be az értéket. (Eredeti érték: 120) 

Az UP(+) / DOWN (-) gombokkal állítsa be az Időt. 

A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot. A program közben a felhasználó az 

UP (+) / DOWN (-) gombokkal állíthatja be a teljesítményt 10 és 350 között. 

A program szüneteltetéséhez nyomja meg a START / STOP gombot. Nyomja meg a RESET gombot a 

főmenübe való visszatéréshez.
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BODY FAT PROGRAM 

Az edzés alatt nyomja meg a START / STOP gombot a program leállításához, majd nyomja meg a 

BODY FAT (11. ábra) gombot a mérés bekapcsolásához. 

Fogja meg az érzékelőket a fogantyúkon. 8 másodperc múlva a számítógép megjeleníti a BMI-t, 

FAT% -ot (zsírtartalom) 

A menübe való visszatéréshez nyomja meg ismét a BODY FAT gombot. 

Hibaüzenetek: E-1 (12. ábra) - a felhasználó nem tartja megfelelően a pulzusérzékelőt a markolaton. 

E-4 (13. ábra) - A FAT% meghaladta az értéket (5,0% - 50,0%) 

11.ábra 12.ábra

13.ábra

BMI 

BMI LOW LOW/MID MID MID/HIGH 

RANGE <20 20 – 24 24,1 – 26,5 >26,5 

BODY FAT 

SYMBOL — ＋ ▲ ◆ 

FAT% LOW LOW/MID MID MID/HIGH 

MAN <13% 13%-25.9% 26%-30% >30% 

WOMAN <23% 23%-35.9% 36%-40% >40% 

10.ábra
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RECOVERY PROGRAM 

Ha megjelenik a pulzusérték (az érzékelőkön a kéz), nyomja meg a RECOVERY gombot. 

Az összes megjelenített érték szünetel, csak a TIME jelenik meg, és a visszaszámlálás 00:60 és 00:00 

között kezdődik (14. ábra). Amikor az idő eléri a 0-t, a kijelzőn megjelenik az FX RECOVERY státusz 

(X = 1-6 15. ábra). F1 a legjobb eredmény, F6 a legrosszabb. 

14.ábra 15.ábra

1,0 Excellent/kiváló 

1,0 <F <2,0 Above average/átlag feletti 

2,0<F <2,9 Good/jó 

3,0<F <3,9 Average/átlagos 

4,0<F <5,9 Below the average/átlag alatti 

6,0 Bad/rossz 

MEGJEGYZÉS: 

• A számítógép 9 V, 1300 mA-os adapterrel rendelkezik.

• Ha a felhasználó 4 percre megállítja a pedálozást, a számítógép alvó üzemmódba lép. Az összes
adatot és beállítást a következő futtatásig menti. 

• Ha a számítógép nem működik megfelelően, próbálja ki és bekapcsolni.

AZ ELLIPTIKUS TRÉNER HASZNÁLATA 

Az elliptikus tréner népszerű fitneszgép, az egyik legújabb és leghatékonyabb otthoni edzőgép. 

Amikor ellipszis tréneren edz, a lábak az elliptikus görbe mentén mozognak. 

Az elliptikus tréner gyakran helyettesíti a kerékpárokat és a futópadokat, mivel jobban kíméli az 
ízületeket. A markolatokkal eközben a felső testet is erősíti. 

Edzés közben áthelyezi a súlyt az egyik lábáról a másikra. Próbáljon fenntartani egyenes és 
természetes testhelyzetet. A markolatok segítenek. Keresse meg az Ön számára legidálisabb pozíciót 
markolat tartásához, és próbálja meg a lehető legtermészetesebben mozogni. 

BEMELEGíTŐ FÁZIS 

A sikeres edzés bemelegítő gyakorlatokkal kezdődik, és lazító (pihentető) gyakorlatokkal fejeződik be. 
A bemelegítő gyakorlatoknak fel kell készíteniük a testet az edzéshez. A lazító szakasznak meg kell 
védenie az izmokat a sérülésektől és a görcsöktől. Végezzen bemelegítő és lazító gyakorlatokat az 
alábbi táblázat szerint. 
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KARBANTARTÁS 

Érintse meg a lábujját 

Lassan dőljön előre. Lazán tartsa a hátát és a karjait miközben a 

lábujjai felé nyújtózik. Tartsa meg a pozíciót 15 másodpercig. A térdeit 

enyhén hajlítsa be. 

Felső combizom 

Támaszkodjon meg a felnál az egyik kezével. Húzza fel a job vagy bal 

lábát a fenekéhez amennyire csak tudja. Tartsa meg 30 másodpercig a 

pozíciót, majd ismételje a ygakorlatot mindkát lábával kétszer. 

Lábnyújtás 

Üljön le és nyújtsa ki a jobb lábát. Pihentesse a bal talpát a jobb lába 

belső combjánál. Próbálja megérinteni a jobb kezével a jobb lábát 

amilyen messze csak tudja. Maradjon így 15 másodpercig, majd 

pihenjen. Ismételje a gyakorlatot a bal lábával és kezével is. 

Belső comb 

Üljön a földre, és tegye a lábát úgy, hogy a térd kifelé nézzen. Húzza 

szorosan a lábát az ágyékához. Óvatosan nyomja le térdét. Tartsa ezt 

a pozíciót 30–40 másodpercig, ha lehetséges. 

Vádli / Achilles inak 

Helyezze mindkét kezét a falra, és helyezze a testsúlyát a karjaira. 

Lépjen hátra a bal lábával és nyújtsa ki azt. A jobb lábát enyhén 

hajlítsa be. Tartsa 30–40 másodpercig a pozíciót, ha lehetséges. 

 Csak puha ruhát használjon és kerülje a maró hatású takarítószereket.

 Ne tisztítsa a műanyag alkatrészeket súrolószerrel vagy oldószerekkel.

 Minden használat után törölje le az izzadságot.

 Védje a készüléket a nedvességtől és a szélsőséges hőmérsékletektől.

 Óvja a készüléket, a számítógépet a közvetlen napfénytől.

 Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart és anyát.

 Tárolja száraz, tiszta helyen, gyermekektől távol.
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KÖRNYEZETVÉDELEM 

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 

Ezáltal megóvja a  környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 
egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi 
hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre. 
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DIAGRAM 



20 



21 



22 

ALKATRÉSZ LISTA 

Sz. név db Sz. név db 

1 Főváz 0,74 m2 1 34 Csavar M4 × 10 16 

2 Első stabilizátor PT50 × 100 × t1,5 × 600 1 35 Imbuszcsavar Φ10 × 45 × M6 × 20 2 

3 Hátsó stabilizátor PT50 × 100 × t1.5 × 700 1 36 Lapos alátét Φ6 2 

4 Középső oszlop 0,27m2 1 37 Imbuszcsavar M6 × 15 6 

5 Kormányrúd (L) 0,161 m2 1 38 Csavar ST4 × 16 17 

6 Kormányrúd (R) 0,161 m2 1 39 Imbuszcsavar M10x20 2 

7 Pedáltartó (L) 0,2 m2 1 40 Első kormányburkolat 89 × 73,5 × 35 1 

8 Pedáltartó (R) 0,2 m2 1 41 Kézi csavar M8 × 30 1 

9 Kormány 0,085 m2 1 42 korong Φ466,6 × 24,1 2 

10 Számítógép 5.5 "LCD / angol 1 43 Korong gumi csat Φ12,4 × 13 12 

11 Motor- kábel L-550 mm 1 44 Csavar ST4 × 10 12 

12 Számítógép kábel L-1100 mm 1 45 Hajtókar vas 2 

13 Pulzus kábel L-650 mm 2 46 Csavar M10 × 55 × 20 2 

14 Számítógép kábel 2 47 Csavar M4 × 20 2 

15 Hálózati adapter 240 V 1 48 Lapos kulcs 5 × 5 × 15 2 

16 Kormány burkolat 160,8 × 103 × 56 2 49 Imbuszcsavar M6 × 15 2 

17 Kormány burkolat 160,8 × 103 × 45 2 50 Alátét Φ8 × Φ30 × t3.0 2 

18 
Az első pedál tartó burkolat 1 125,1 × 36,7 
× 89,4 

2 51 Rögzített alapkerék 1 

19 Az első pedál tartó burkolat 2 125,1 × 39,7 
× 89,4 

2 52 összekötő tengely Φ15 × 30 1 

20 
A hátsó pedál tartó burkolat 1 107,7 × 103 
× 34,5 

2 53 Anya M8 2 

21 
A hátsó pedál tartó burkolat 2 107,7 × 103 
× 37,5 

2 54 Anya M8 7 

22 Kormány burkolat (L) 176,5 × 53,2 × 117,5 1 55 Kerék Φ38 × 22 1 

23 Kormány burkolat(R) 176,5 × 53,2 × 117,5 1 56 Zárócsavar a tengelyhez Φ10 1 

24 Kulacstartó Φ93 × 150 1 57 Zárósapka 45 × 90 × t1.5 4 

25 Tengely Φ17 × 339,5 1 58 Támasztóláb 49 × 22 × M10 × 26 4 

26 Imbuszcsavar M10 × 70 × 20 4 59 Kerék Φ54,5 × 23,5 2 

27 rugós alátét Φ10 4 60 Imbuszcsavar Φ8 × 33 × M6 × 15 2 

28 íves alátét Φ10 4 61 Csavar M5 × 60 1 

29 Imbuszcsavar M8 × 20 9 62 Anya M5 2 

30 rugós alátét Φ8 4 63 Csapágy 6004-2RS 2 

31 Lapos alátét Φ8,5 × Φ20 × t1,5 6 64 Indukciós mágnesek 1 

32 Anya M10 3 65 Csavar ST4 × 12 1 

33 Csavar M4 × 16 2 87 Csapágy 6003-2RS 4 
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66 Tengelypersely 1 125 × Φ20,1 × 4.6 1 88 Csapágyak 6200-2RS 4 

67 Tengelypersely 3 Φ40 × Φ20,1 × 7,7 1 89 Habszivacs Φ36 × t3.0 × 720 2 

68 Hajtótengely Φ20 × 115 1 90 Zárósapka Φ32 × t1.5 2 

69 Szíjtárcsa Φ308 × 22 1 91 Motor burkolat L 1291,1 × 72 × 616,2 1 

70 Hajtótengely-hüvely 2 225 × Φ20,1 × 10,2 1 92 Motor burkolat R 1291,1 × 75,9 × 616,2 1 

71 Mágneskészlet 1 93 Csavar ST4 × 25 2 

72 Mágneses vezérlésű rögzített tengely Φ12 
× 50 

1 94 Záródugó 40 lyukakhoz 2 

73 Fékrugó Φ11,5 × Φ1,2 × 13 1 95 Csapágyak 2203-2RS 2 

74 Mágneses motor 1 96 Csavar M8 × 120 1 

75 Kettős lendkerék Φ280 / 9KG 1 97 Kommunikációs kábelek 1 

76 Motorszíj 540PJ6 1 98 Mágneses érzékelő 1 

77 Fékvezeték 1 99 Műanyag csavar Φ 9 × Φ 6,1 × 27 3 

78 Műanyag végsapka Φ42,5 × 30 2 100 Csavar M5 × 10 4 

79 Pulzusérzékelő 2 101 Csavar ST4 × 12 4 

80 Csavar ST4 × 20 2 102 Imbuszcsavar M10x55x20 2 

81 Zárósapka Φ28 × t1,5 2 103 íves alátét Φ17 2 

82 Fogantyú Φ32 × t3.0 × 480 2 104 Csapágy 6000ZZ 4 

83 Záródugó a tengelyhez Φ12 2 105 Lendkerék tengely Φ10 × 109,5 1 

84 Pedálok L 406 × 187 × 74 1 106 Csapágy 6300ZZ 1 

85 Pedálok R 406 × 187 × 74 1    107   Ívelt alátét Φ10.5xR100xt.2.0     6 

86 Imbuszcsavar M6 × 12 8 




